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De producten van Nutrisan in dit compendium zijn voedingssupplementen en geen genees-
middelen. Ze dienen ter ondersteuning van de gezondheid. Dit compendium is enkel en alleen 
bestemd voor artsen, therapeuten, paramedici en gezondheidswerkers.

Producent: Nutrisan • Inhoud: 60 vegetarische tabletten (enteric coated)

Sam Protect

Ingrediënten per tablet
S-Adenosylmethionine tosylaat disulfaat .............................................. 400 mg
(200 mg elementaire SAMe)
Andere ingrediënten: cellulose, mannitol, hydroxypropylmethylcellulose, ci-
troenzuur, natrium zetmeel glycolaat, glyceryl triacetaat, croscarmellose na-
trium, stearine zuur, silicium.
Dit is een vegetarisch product, en vrij van citrus, maïs, eieren, gluten, melk, 
zout, soja, tarwe, gist, synthetische kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen en 
bewaarmiddelen.

Dosering
1 tablet 2 maal per dag, op een lege maag (minstens 1/2 uur vóór het eten) of 
volgens voorschrift van een arts. SAMe nemen voor het slapen gaan, kan een 
goede nachtrust verstoren.

Voorzorgen
•  Het is aangewezen om bij een hoge inname van SAMe extra foliumzuur, 

vitamine B6 en B12 in te nemen om een verhoging van het homocysteïne-
gehalte te voorkomen.

•  Niet gebruiken bij manisch depressieve mensen (bipolaire stoornissen), de 
depressieve toestand kan omgezet worden in een hypomanische of mani-
sche toestand.

•  SAMe mag niet samengenomen worden met MAOIs (monoamine oxydase 
inhibitors) en tot 2 weken na het stoppen met MAOIs.

•  Het gelijktijdig gebruik van SAMe met andere supplementen met seroto-
nergische eigenschappen of antidepressiva kan leiden tot een serotonine-
syndroom.

•  Wegens zijn methylerend effect op de lever, is het mogelijk dat SAMe be-
paalde medicatie elimineert, waardoor de werking ervan vermindert.

Eventuele bijwerkingen
Voor zover bekend veroorzaakt dit middel geen bijwerkingen bij correct ge-
bruik en in de aangegeven dosering.
Bij hoge dosissen: winderigheid, misselijkheid, overgeven, diarree, constipatie, 
droge mond, hoofdpijn, lichte slapeloosheid, anorexia, zweten, duizeligheid 
en zenuwachtigheid.

Kan als ondersteuning gebruikt worden bij
•  Depressie (majeure, niet manische)
•  Osteoartritis
• Fibromyalgie
•  Dementie
•  Leververvetting
•  Gewrichtsslijtage

Onderscheidend vermogen
• Bevat SAMe-tosylaat-disulfaat (zeer stabiel).
•  Bevat circa 80% S,S-SAMe, zijnde de hoogst mogelijke actieve vorm.
•  SAMe bereid door fermentatie uit brouwersgist (Saccharomyces Cerevisiae) 

is een volledig natuurlijk nutriënt.
•  De tabletten zijn enteric-coated voor een maximale absorptie in de darm. 

Hierdoor blijft SAMe eveneens gevrijwaard van degradatie tijdens bewaring.
•  Vele wetenschappelijke studies tonen het belang en de effectiviteit aan van 

het zwavelrijke SAMe in ons lichaam.

Productinformatie
S-adenosylmethionine - afgekort als SAMe - wordt in het lichaam gevormd 
uit het essentiële aminozuur methionine en ATP (adenosinetrifosfaat). SAMe 
is betrokken bij drie metabole hoofdroutes:
•  Ten eerste is SAMe de belangrijkste methyldonor (-CH3) in het lichaam. 

Dankzij SAMe krijgen neurotransmitters, vetzuren, fosfolipiden, eiwitten 
en nucleïnezuren een methylgroep aangeboden die noodzakelijk is voor de 
verdere metabolisatie/stabilisatie.

•  Verder wordt SAMe ook omgevormd tot sulfaat (zwaveldonor).
•  En tot slot speelt SAMe een belangrijke rol in de aanmaak van polyamines 

zoals spermine en spermidine.

ONTSTEKINGSREMMEND EN POTENTIEEL
REGENERATIEF EFFECT VAN SAMe BIJ ARTROSE
Effect op pijn, stijfheid en beweeglijkheid van het gewricht 
In de pijnbehandeling bij artrose worden NSAID’s (‘Non-Steroidal Anti-Inflam-
matory Drugs’) het meest gebruikt. Door ontstekingen af te remmen, contro-
leren deze stoffen de pijn. Een nadeel is echter het risico op maagbloedingen.
Voor velen de reden om een alternatieve pijnstiller zoals SAMe uit te proberen. 
Tal van klinische studies bij artrosepatiënten hebben inmiddels aangetoond 
dat de dagelijkse inname van 1200 mg SAMe, efficiënter dan placebo, de pijn 
vermindert en bovendien de functie van het gewricht verbetert.
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SAMe kan de inflammatie reduceren waardoor de pijn vermindert.
Dit is ondermeer te danken aan de omvorming van SAMe tot ontstekings-
remmende polyamines (spermine en spermidine). Milde gastro-intestinale 
bijwerkingen (18%) zoals diarree verdwenen in de loop van de behandeling.
Niemand moest de therapie staken.
Placebogecontroleerde studies tonen aan dat het aantal bijwerkingen van 
SAMe niet hoger ligt dan bij het gebruik van een placebo.
Effect op de regeneratie van kraakbeen
Uit in vitro onderzoek weet men dat het zwavelrijke SAMe het potentieel heeft 
om de regeneratie van kraakbeen te bevorderen. Voor een normale kraakbeen-
synthese is immers sulfaat (zwavel) nodig. In vitro verhoogt SAMe - met 50% 
tot 60% - de aanmaak van kraakbeenstof door menselijke kraakbeencellen.
SAMe verlicht depressies
Depressieve personen hebben in bepaalde delen van de hersenen een tekort 
aan serotonine en/of noradrenaline. Dit zijn twee neurotransmitters (bood-
schapperstoffen) van het zenuwstelsel.Voor de aanmaak van beide neuro-
transmitters is SAMe nodig. Dit verklaart al voor een groot stuk de antidepres-
sieve eigenschap van SAMe.Verder zorgt SAMe er ook voor dat de celomhulsels 
in de hersenen soepel blijven. De verhouding van fosfatidylethanolamine/
fosfatidylcholine bepaalt de soepelheid van de celmembranen. Door me-
thylatie bevordert SAM de aanmaak van het meest soepele fosfatidylcholine 
uit fosfatidylethanolamine. In een soepele omgeving zijn de bindingsplaatsen 
(receptoren) voor diverse neurotransmitters beter toegankelijk waardoor de 
signaaloverdracht van buiten naar binnenin de hersencel vlotter verloopt.

Natuurlijke SAMe, bekomen uit de fermentatie van brouwersgist 
(hoge activiteit)
De biologische activiteit van SAMe hangt af van de ruimtelijke structuur van 
de molecule. SAMe bestaat als S,S-vorm en R,S-vorm. Het zijn dezelfde mo-
lecules, maar met een subtiel verschil in ruimtelijke structuur. Hoe subtiel het 
verschil ook is, studies leren ons dat het een grote impact heeft op de activiteit 
van SAMe!
Natuurlijke versus synthetische SAMe
In het lichaam wordt SAMe als S,S-vorm aangemaakt. Ook de SAMe die via 
een natuurlijke route uit gisten bekomen wordt, is van S,S-makelij. Onder 
normale fysiologische omstandigheden en goede stockagecondities zal on-
geveer 20% van deze S,S-vorm zich spontaan omvormen tot de R,S-vorm. 
Deze 80/20 ratio van S,S/R,S is een natuurlijk evenwicht. De SAMe die op een 
synthetische manier wordt aangemaakt, bevat daarentegen tot meer dan 50% 
van de R,S-vorm.

Impact op de methylatiecapaciteit van SAMe
SAMe wordt in alle cellen van het lichaam teruggevonden waar het als me-
thyldonor fungeert van wel meer dan 100 verschillende biochemische reac-
ties. Het enzym dat de methylgroep van SAMe kan overdragen is het methyl-
transferase.
Dit enzym werkt enkel op de S,S-vorm van SAMe. Daarom wordt de S,S-con-
figuratie aangeduid als de actieve vorm.Van de R,S-vorm is geweten dat het 
de werking van het enzym verhindert. De R,S-vorm is bijgevolg de inactieve 
vorm van SAMe.
Dit impliceert dat synthetische SAMe met meer dan 50% inactieve SAMe (R,S) 
in een hogere dosis moet ingenomen worden dan de SAMe bekomen via fer-
mentatie van gisten en ongeveer 80% actief SAMe (S,S) bevat.

SAMe UIT SAM PROTECT IS VOLLEDIG NATUURLIJK AANGEMAAKT UIT 
BROUWERSGIST EN BEVAT 200 MG ELEMENTAIRE SAMe WAARVAN 80% IN 
DE ACTIEVE S,S-VORM!
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